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„EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK
ENNÉL SOKKAL TÖBB ! ”
Nem kevés idő elteltével újra olvashatják, kezükbe vehetik a „Rólunk szól”
című kiadványunkat.
A lap kiadója tisztában van azzal, hogy az embereket leginkább a helyi dolgok
érdeklik, minél közelebb történik valami hozzánk, az annál fontosabb hír. A
községben történő dolgok így értelemszerűen a legfontosabbak közé tartoznak.
Ez így is van jól. A lap arra vállalkozott, azért jött létre, hogy minden olyan
fontos eseményről, hírről tájékoztassa a Kedves olvasót, ami rólunk szól.
Településünkön most egy kiemelten fontos esemény fog történni. A lakosság
október 12-én eldöntheti, hogy kik irányítsák a következő öt esztendőben a
községet. Ezért fontos dolognak tartjuk, hogy érintsünk olyan témákat,
történéseket, amelyek segíthetik, befolyásolhatják a szavazópolgárok döntését az
„ikszek” behúzásánál. Természetesen szeretnénk teret adni ebben a lapban –
amennyiben élnek vele – a választási versenyben résztvevő jelölteknek is.
Várjuk a polgármester-jelöltek (20-30 mondat terjedelemben), a
képviselő-jelöltek (6-8 mondatban) bemutatkozását, amelyet lapunk
következő számában, a választást megelőző héten közlünk!
Ezért arra kérünk minden indulót, hogy amennyiben szeretne élni ezzel a
lehetőséggel, küldje el szeptember 29-ig a fenti e-mail címre az anyagát, és
azt szerkesztett formában közzétesszük!
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Áttekintés fontosabb dolgokról 2010-2014:
A jelenlegi ciklusban fejeződött be a Leader kultúrpark kivitelezése. A még
2010-ben leköszönő testület által megnyert pályázati pénzt sikerült a Séd parti park
további fejlesztésére, szépítésére fordítani. A több mint tízmillió forintos összeg
fedezte a hidat, a fedett kiülőket, a Pap Gábor szobrot stb.
Ebben az évben megvalósult a kultúrház felújítása, valamint a Hétvezér utcai
járdafelújítás. A tízmillió forintos támogatásra úgy lett jogosult a község, hogy
2010-ig bezárólag nem volt adóssága a településnek, sőt tartalékai voltak-nem úgy,
mint sok más önkormányzatnak az országban - így mivel nem kellett az államnak
átvállalni adósságot, kompenzációként - egyfajta „jutalomként” juthatott ehhez az
összeghez önkormányzatunk.
További komoly pályázati összeg nem érkezett az önkormányzathoz ebben a
ciklusban, de önrész híján -– melynek előteremtése az Önkormányzat egyik legfőbb
feladata - nagyon nehezen is lett volna mindez elképzelhető. Önrészt elsősorban
telekértékesítéssel lehetne teremteni, de ez idáig egyetlen telket sem sikerült pénzzé
tennie az önkormányzatnak.
Fontos elem, hogy a felvidéki Nyitracsehi községgel továbbra is él, és szoros
a kapcsolat. Vilonyai gyermekek Csehin, - és fordítva ugyanúgy- nyaraltak a két
község szervezésében. Ezeket a költségeket magára tudta vállalni az önkormányzat.
Köztereink bár továbbra is tetszetősek, látszik rajtuk az „idő vasfoga”. A
parkban, és a település egyéb részein elhelyezett padok kopottak, amelyeken a
festék és az ecset sokat segítenének. Előfordult, hogy a parkban nem sikerült
időben levágni a füvet - bár a berendezés adott rá - így, mintha csak egy rétről lenne
szó, nagy traktorral kellet a szénát betakarítani. Ez a hely többet érdemel ennél.
Valamivel nagyobb érdekérvényesítő képességgel elkerülhető lett volna,
hogy az Észak-Balatoni Regionális Szilárdhulladék kezelési Önkormányzati
Társulás évekig ne fizesse ki a korábban – 2010 előtti ciklusban - kialkudott
tízmilliós kompenzációs díjat.
2012: Kiástuk a földből múltúnk
egy darabját a református templom
mellett:
2012-ben Bikádi László református
lelkész és Pintér László vezető régész
irányításával –sok helyi önkéntessel a nyár folyamán ásatások kezdődtek
református templomunk északi oldala
mellett.
Gyermek és felnőtt csontok, egy
kripta maradványa és eddig nem
ismert falmaradvány került napfényre.
A legértékesebb lelteknek a három
ezüst hajtű, a két 1600-as évekből
származó pénzérme, és egy díszes
gyermek fejpánt tekinthetők. A
feltárást a déli fal mellett is célszerű lenne a jövőben folytatni!
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Ez a lap 2006-2010 között, évi öt-hat alkalommal számolt be a településünket érintő
hírekről, rendezvényekről. Ez a szám arra is vállalkozott, hogy minden évből egy-egy
érdekességet ismételten felvillantson a közelmúltból. Lássuk…

2006: Első lépések a Séd Park kialakításánál
A Séd part melletti réten (amit az Önkormányzat áprilisban megvásárolt a kenesei tsz.-től) két
kézilabda-méretű focipálya lett kialakítva. A területet ősszel szántotta fel Szabó Ferenc, majd
ugyanő tavasszal talajmarózta, fogasolta. Az így előkészített földre vetettünk el közel 100 kg
fűmagot. … Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a Chemark Kft.-nek, aki szponzorálta a
fűmag vásárlását, valamint Braccini Évának, a Séd-Balaton Környezetvédő Egyesület
elnökének, aki nélkül nem jött volna létre ez a pálya.
2007:
Lezajlott a gyermeknap:
A május 24-én megrendezésre került
gyereknapot
az
óvodai
és
az
iskolai szülői munkaközösség szervezte. Az
iskolás
gyerekek
öt
állomásból
álló
akadályversenyen
bizonyították tudásukat és ügyességüket.
Voltak matematikai, logikai, kvíz és találós
kérdések. Amíg az akadályverseny zajlott az
ovisokkal az óvó nénik és a szülők
papírfigurákat
hajtogattak.
Ezután
vidám hangulatú sorversenyen vettek részt
kicsik és nagyok egyaránt. Minden gyermek
kisebb-nagyobb
ajándékot
kapott
a
részvételért
és
a
helyezésért
is.
A
versenyek
után
szendviccsel,
üdítővel
és jégkrémmel lettek megvendégelve a gyerekek. Az evés-ivás után fociban mérhették össze
tudásukat a gyerekek a vilonyai férfi focicsapattal, majd egy asszonyokból álló csapat
mérkőzött meg a férfiválogatottal. Minden versenyszám nagyon jó hangulatban zajlott és
mindenki jól érezte magát.
2008:
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Osztálytalálkozó
Negyven évvel ezelőtt ballagott az a
vilonyai osztály, melynek tagja a
közelmúltban újra találkoztak.
Az egykori társakat Horváth Jánosné és
Szabó Ferenc gyűjtötte újra egy csokorba.
A volt általános iskolánál, - amely jelenleg
katolikus
kápolnaként
működik
találkoztak hosszú idő után az az óta már
ötvenes éveikben járó osztálytársak. Az
egykori csapatból sajnos négyen már
nincsenek az élők sorában, értük egy-egy szál gyertyát gyújtottak az emlékezők. A megjelent
24 fős társaság köszöntötte egykori tanáraikat is. Jelen volt az ünnepségen Orovecz Tamásné,
Németh Ferencné és Bilku Roland is. Az emlékek felidézése, valamint az életpályák
beszámolói után közös vacsorával zárták a napot az egykori osztálytársak.
2009:
Az időseket köszöntöttük
Az idősek világnapja alkalmából köszöntötték
a település legidősebb lakosait a helyi
nyugdíjasklub
szervezésében
lezajló
ünnepségen októberben.
A vendégeket először Bódis Jánosné a rendező
szervezet vezetője köszöntötte, őt Kovács
János polgármester, és Tremmer Lászlóné az
Életet az éveknek Nyugdíjas Szövetség megyei
szervezetének elnökségi tagja követte a
színpadon. Mindannyian hangsúlyozták, hogy
az időskori magányt nagyban ellensúlyozhatja
a nyugdíjasklubokban együtt eltöltött idő, ami mindig alkotó jellegű. A köszöntők után
műsorral lepte meg a szépkorú vendégeket a helyi Férfi Dalkör, a Vilonyai Népdalkör, az
Ifjúsági Énekkórus, valamint a rendező szervezet tagjai. A műsor után a település legidősebb
tagjait virágcsokrokkal köszöntötték fel a helyi civil szervezetek és az önkormányzat
képviselői.
2010:
Zsúfolt telt ház a nőnapi köszöntőn!
Évtizedes hagyományt folytatva az idei
esztendőben is köszöntötték a település
hölgyeit a Vilonyáért Egyesület rendezésében
megtartott ünnepségen.
Az ünnepélyes megnyitót Pál Béla
országgyűlési képviselő tartotta, a mintegy
százhúsz hölgy előtt. Ezt követően kezdődtek
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a színpadi műsorszámok. Először egy ismert televíziós tehetségkutató műsor paródiája került
előadásra. A „Hullócsillag születik” darab nagy sikert aratott a közönség körében, amelynek
műsorvezetője „Stohl Buci”(Kovács Kálmán) volt. A színdarab része volt többek közt a „Bad
Boys” tánccsoport, énekes paródiák, hastánc, dobolószám.
Ezután pódiumra került még egy vetélkedő, vidám találós kérdések, zenés összeállítás. Az
előadások után vacsora következett az ünnepelt hölgyek részére, majd pedig hajnalig tartó bál
zárta a napot.
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